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Warszawa, 14 czerwca 2021 
 
 

Sąd Rejonowy 
dla Warszaw Mokotowa 
II Wydział Cywilny 
ul. Płocka 9/11b 
01-231 Warszawa 

 
 
Sygn. akt:  II C 3471/16 
 

 
Powódka: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” 

z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000033334 
Al. K.E.N. 36 lok. U-128, 02-797 Warszawa 
 

Pozwani: Zbigniew Sarata 
ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 

Zofia Maciejewska-Sarata 
ul. Lanciego 9B, 02-792 Warszawa 
 

PISMO PROCESOWE   
 

 

Działając w imieniu własnym oraz mojej żony przedstawiam nasze stanowisko 

odnoszące się do pisma pełnomocnika powoda z dnia 20-10-2020: 

1. Istotnie, dołączyłem opinię biegłej Gabrieli Rudnickiej wydaną w postepowaniu 

II C 3156/17 jako „wzmocnienie stanowiska pozwanego”. Nie mam wykształcenia 

prawniczego i nie wiem dlaczego opinia wydana w identycznym stanie 

faktycznym i prawnym miałaby być przez Wysoki Sąd pominięta. Skoro jednak – 

jak wykazałem w piśmie procesowym z dnia 01-10-2020 – opinia ta została 

przyjęta w poczet materiału dowodowego postepowań V Ca 275/19 oraz 

V Ca 1771/19, nie widzę powodu dla którego miałby być odrzucona w tym 

postepowaniu. Chcę także poinformować Wysoki Sąd, iż Gabriela Rudnicka jest 

nadal biegłą sądową co wynika z korespondencji (załącznik nr 1). 

2. Wiedziałem, iż pełnomocnik powoda złożył skargę nadzwyczajną dotyczącą 

wyroku w postepowaniu V Ca 1771/19. Ponieważ z przesłanej mi przez Sąd 

Okręgowy informacji wynikało że odpowiedź na skargę może udzielić 

profesjonalista – zleciłem napisanie odpowiedzi adwokatowi (załącznik nr 2). Jak 

wynika z treści odpowiedzi – skarga jest zupełnie nieuzasadniona. 

3. W międzyczasie odbyła się rozprawa apelacyjna kwestionowanego przez 

pełnomocnika powoda orzeczenia II C 33/19. Zapadł prawomocny wyrok sygn. 

V ACa 290/20 (załącznik nr 3). W trakcie analogicznej rozprawy dotyczącej 

rzekomych zaległości czynszowych w II Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego 

dla Warszawy Mokotowa powoływałem się na ten prawomocny wyrok. 

Pełnomocnik powoda zaprzeczał jakoby odbyła się rozprawa i został wydany 
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wyrok. Dlatego też skład orzekający w postepowaniu II C 107/18 zarządził 

przerwę, skontaktował się telefonicznie z Sądem Apelacyjnym a następnie 

wystąpił pisemnie do Sądu Apelacyjnego o nadesłanie wyroku wraz z 

uzasadnieniem (załącznik nr 4). 

4. Istotnie powtórne postępowanie przed sądem pierwszej instancji, którego 

dotyczył wyrok V Ca 275/19) nie zostało zakończone. W swoim piśmie 

procesowym z 01-10-2020 zwracałem uwagę na zalecenie Sądu Okręgowego 

dotyczące nieprawomocnego wyroku w postepowaniu II C 33/19. Ponieważ 

postepowanie doczekało się prawomocnego wyroku V ACa 290/20 – (załącznik 

nr 3) zalecenie Sądu Okręgowego wydaje się tym bardziej aktualne. 

5. Pragnę też zapoznać Wysoki Sąd z dwoma wyrokami dotyczącymi mnie i mojej 

żony zapadłymi w ostatnim półroczu w identycznym stanie faktycznym i prawnym 

przed tutejszym sądem: XVI C 1010/19 upr (załącznik nr 5) oraz I C 1486/18 upr 

(załącznik nr 6). Oczywiście obydwa wyroki są dla mnie korzystne. 

6. Zwracam też uwagę na wyrok z dnia 10 marca 2021 sygn. I ACa 620/20 

(załącznik nr 7) oddalający powództwo spółdzielni. Na stronie 7 uzasadnienia 

Sąd Apelacyjny stwierdził zaistnienie przesłanki do zastosowania art. 5 k.c. i 

ocenił dochodzenie przez powódkę należności jako nadużycie prawa 

podmiotowego. 

Prawem każdej strony jest wnoszenie apelacji, kasacji i skarg nadzwyczajnych. 

Powód w pełni z tego prawa w pełni korzysta. Posunął się nawet do wniesienia skargi 

konstytucyjnej, na rozstrzygniecie której w dalszym ciągu czekamy. Nie zmienia to 

jednak aktualnego stanu prawnego ani nie uchyla prawomocnych wyroków. 

Dlatego też podtrzymuję swoje dotychczasowe stanowisko i wnoszę o oddalenie 

powództwa. 

 

 

 
________________________ 

Zbigniew Sarata 
Załączniki: 

1. Korespondencja z biegłą Gabrielą Rudnicką. 
2. Odpowiedź z 8 czerwca 2021 na skargę nadzwyczajną 
3. Uzasadnienie wyroku z dnia 20 kwietnia 2021 
4. Pismo SR do SA z 19 maja 2021 
5. Uzasadnienie wyroku z dnia 7 grudnia 2020 
6. Uzasadnienie wyroku z dnia 22 kwietnia 2021 
7. Uzasadnienie wyroku z dnia 10 marca 2021 

 

 
 
 
 
 
 

https://sm.sarata.pl/2016_czynsz2/rudnicka-mail.pdf
https://sm.sarata.pl/2021_skarga/V_WSC_26_21-odpowiedz.pdf
https://sm.sarata.pl/inne_procesy/V_ACa_290_20-uzasadnienie.pdf
https://sm.sarata.pl/2018_czynsz/II_C_107_18-pismo2sa.pdf
https://sm.sarata.pl/2019_czynsz/XVI_C_1010_19-uzasadnienie-wyroku.pdf
https://sm.sarata.pl/2018_czynsz3/I_C_1486_18-wyrok.pdf
https://sm.sarata.pl/2020_apelacja/I_ACa_620_19-uzasadnienie.pdf

